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• V rozprávkovej krajine Mrázika
Pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí a Dňa otcov Občianske
združenie Šanca a nádej v Skačanoch
pozvalo všetkých občanov – deti aj
dospelých do rozprávkovej krajiny
hlavného hrdinu Mrázika, na ktorú
sa premenili farský dvor a oddychová
zóna – park za Kaplnkou sv. Barbory.
Rozprávkové postavy známej
ruskej rozprávky Mrázik stvárnili
členovia
spevácko-tanečno-dramatického súboru skačianskych seniorov Cibuliar. Deti s rozžiarenými
očkami plnili na piatich stanovištiach
praktické úlohy vzťahujúce sa k téme
rozprávky. Stretli sa s Mrázikom,
kde napodobňovali zimu vešaním
snehových vločiek, pri zbojníkoch
hádzali budzogáne, v rodine Marfy
rozbíjali orechy. Najmenší sa bojazlivo približovali k babe-jage, kde
mali zametať veľkou metlou. Aby
zmiernila ich strach, ponúkala ich
višňami a čerešňami a zabával ich
tu trpaslík. Najväčšie prekvapenie
ich čakalo u Ivana a Nastenky. Mali
jej pomôcť prať - samozrejme nie na
práčke, ale ručne - v plechovej vani
na rumpli. To nikdy predtým nevideli.
Takže sa nielen pobavili, ale zároveň
si odskúšali, ako sa právalo kedysi.
Za splnenie úloh dostali balíček
sladkostí. Na záver si pochutili na
opekaných špekáčikoch, tejto úlohy

0, 30 €

sa zhostil starosta obce. S Jozefom
Fodorom a Petrom Štrpkom pri ohnisku mali čo robiť. Deťom špekáčiky
chutili.
V parku za Kaplnkou sv. Barbory
bolo veselo. S deťmi prišli aj rodičia a
starí rodičia, pozvaniu Ivana a Naste
v originálnych kostýmoch po sv. omši
pred kostolom neodolali ani ďalší
dospelí. Mnohí si aj niektoré úlohy
vyskúšali. Z podujatia odchádzali s
úsmevom celé rodiny. Premiéru tu
mali aj nové schody, taktiež stoly a
lavičky, ktoré dotvárajú túto oddychovú zónu. (Len prednedávnom tu
bolo smetisko – čierna skládka.)
foto_ text_ A. Beňačková
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• Zo zasadnutia OZ
Na štvrtom riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva s rozsiahlym programom (21 bodov) 15. júna
2009 sa zúčastnilo 9 poslancov.
Starosta obce Ladislav Struhár
vo svojej správe informoval poslancov o činnosti od predchádzajúceho zasadnutia. Boli vybudované
schody a osadené lavičky v parku
za Kaplnkou sv. Barbory a vymenené žľaby na kultúrnom dome.
Projekt na rekonštrukciu kultúrneho
domu je takmer hotový a na územnom pláne obce sa pracuje.
Na zasadnutí sa zúčastnil
riaditeľ AGRO Diskomp Skačany,
s.r.o. Peter Čangel, ktorý poslancov
informoval o finančných problémoch v ich spoločnosti a odôvodnil
podanie žiadostí o splátkový kalendár na úhradu dane z nehnuteľností
za rok 2008 a 2009, ktoré poslanci
schválili.
V diskusii starosta obce
poďakoval ZŠ s MŠ za prípravu
programu na Deň matiek, hasičom
za reprezentáciu obce na okresnej
súťaži, redakčnej rade za ďalšie
číslo Skačianskych novín, poslankyni Anne Beňačkovej za vypracovanie projektov na získanie
grantov z Úradu vlády SR na
športovú činnosť.
Poslanci
upozornili
na
nevyhnutnosť vyčistenia potoka,
na potrebu zhotovenia stolov k
lavičkám na oddychovej zóne a
premiestnenie označenia začiatku
a konca obce pred Záhradné centrum a na vytváranie čiernych skládok v okolí potoka. Na tieto ako i
niektoré ďalšie neduhy upozornil aj
jediný občan, ktorý sa na zasadnutí

BLAHOŽELANIE
zúčastnil, Viliam Kopál.
Poslanci vzali na vedomie:
• správu hlavnej kontrolórky
obce z kontroly dodržiavania
zákonov o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v obci,
• plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2009,
• odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k Záverečnému
účtu obce za rok 2008,
• správu nezávislého audítora z
overenia ročnej účtovnej závierky
obce za obdobie od 01.01.2008 do
31.12.2008,
• čerpanie rozpočtu obce a ZŠ s
MŠ na rok 2009 k 30.04.2009,
• plán zasadnutí OR a OZ na 2.
polrok 2009,
•
žiadosť
o
schválenie
prekročenia počtu detí v triede materskej školy.
Schválili:
• záverečný účet obce za rok
2008 s výhradami,
• prerozdelenie hospodárskeho
výsledku obce Skačany za rok 2008
nasledovne:
- povinný prídel do rezervného
fondu (10%) vo výške 17 166,39 Sk
(569,82 €)
- prevod do príjmov rozpočtu
2009 vo výške 154 497,51 Sk (5
128,38 €)
• použitie cestného fondu obce
Skačany vo výške 12 288,92 Sk
(407,92 €) na opravu a údržbu ciest
v obci,
• úpravu rozpočtu obce Skačany
na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1/2009,

• predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy ROP-1.1-2009/01 za účelom
realizácie projektu Rekonštrukcia
a modernizácia Základnej školy s
materskou školou v obci Skačany,
po schválení žiadosti o NFP
zabezpečenie jeho realizácie a
financovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t.j. vo výške 14 782,48 eur,
• program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skačany na
roky 2007 – 2013,
• dodatok č. 2 k sadzobníku cien
obce,
• inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2008,
• otvorenie prvého ročníka (9
žiakov) ako samostatnej triedy,
• výnimku z najnižšieho počtu
žiakov v triedach pre školský rok
2009/2010 (1. ročník – 9 žiakov,
2. ročník – 8 žiakov, 3. ročník
– 8 žiakov, 4. ročník – 10 žiakov,
5. ročník – 10 žiakov, 6. ročník – 12
žiakov, 9. ročník – 14 žiakov).
Starostovi obce odporučili
znovu vyzvať Povodie Váhu, aby
vyčistilo potok a do 15. júla 2009
zrušiť všetky záložné práva na majetku obce a uplatniť svoje práva
uzavretím nájomnej zmluvy na budovy obce, ktoré slúžia k podnikaniu fyzických osôb bez účasti obce.
Hlavnú kontrolórku obce poverili vykonať kontrolu podľa plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok
2009 a prešetriť sťažnosť občana
Antona Nemčíka.
OcÚ

• O Z N A M P R E DAŇOVNÍKOV A POPLATNÍKOV
• Daň z nehnuteľností
Termín zaplatenia dane z
nehnuteľností je 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru – čiže
cca 30 dní od jeho doručenia poplatníkovi.
V roku 2009 boli zatiaľ doručené
platobné výmery právnickým osobám a fyzickým osobám od súp. č.
1 po súp. č. 233. V týchto dňoch sa
doručujú platobné výmery aj ostatným daňovníkom.
Spolu s platobným výmerom
dostanete aj poštovú poukážku, na
ktorej je potrebné vyplniť iba meno
a adresu daňovníka. Všetko ostatné
je vyplnené.

Upozorňujeme tých daňovníkov
a poplatníkov, ktorí už platobné
výmery dostali, že na poštovej
poukážke ako aj na platobnom výmere je staré číslo účtu. Preto tieto
poukážky už nepoužívajte! Poplatok alebo daň je potrebné uhradiť
už na nové číslo účtu, prípadne
zaplatiť v hotovosti.
Nové číslo účtu:
4008463518/7500
(ČSOB Prievidza)

• Poplatok
za odvoz
komunálneho
odpadu
Niektorí
občania
pri
každodenných povinnostiach asi
pozabudli, že 30.04.2009 uplynul
termín na zaplatenie poplatku za
odvoz komunálneho odpadu za rok
2009. Vyzývame preto všetkých,
ktorých sa to týka, aby si svoju
povinnosť splnili v čo najkratšom
čase. Správca poplatku bude
zasielať výzvy na zaplatenie. Ak ani

V mesiacoch jún a júl 2009 oslávili životné jubileá títo občania:
50 rokov života:
--------------------60 rokov života:
Anna Horniaková
súp.č. 531
70 rokov života:
Jozef Beňačka
súp.č. 339
80 rokov života:
Valéria Gahérová
súp.č. 383
Božena Barboríková súp.č. 536
90 rokov života:
Peter Zvalo
súp.č. 243
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme najmä
pevné zdravie, Božie požehnanie
a spokojnosť v kruhu svojich
najbližších.

OPUSTILI NÁS
--------------------

NARODILI SA
Enrico Bíža
27.05.2008
rodičia: Josef Bíža a Andrea
Magdolenová
(narodenie v zahraničí - osobitná matrika)
Laura Môciková
15.11.2008
rodičia: Marián a Mária
(narodenie v zahraničí - osobitná matrika)
Adam Pilát
30.06.2009
rodičia: Roman a Jana

SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Tomáš Nidr a Anna Rybanská
20.08.2008 (sobáš v zahraničí osobitná matrika)
Milan Zapletal a Veronika Dávidová
13.06.2009 (sobáš v zahraničí osobitná matrika)
Ľubomír Kližan a Monika
Krištofčáková
11.07.2009
Stav obyvateľov v obci Skačany
k 31.07.2009 je 1279.

po zaslaní výzvy nebude poplatok
uhradený, pristúpi správca poplatku
(obec) k exekučnému konaniu. Je
to však nákladná záležitosť, preto
žiadame neplatičov, aby si túto
skutočnosť uvedomili a poplatok
za odvoz komunálneho odpadu čím
skôr uhradili.
OcÚ
správa daní a poplatkov
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• Deviataci v obradnej sieni
V živote každého človeka sú
nezabudnuteľné chvíle, na ktoré
často spomína. Pre deviatakov
Základnej školy s materskou školou
Skačany k takým chvíľam určite
bude patriť 25. jún 2009, keď ich
pri príležitosti ukončenia vzdelávania na základnej škole starosta obce
a zbor pre občianske záležitosti pri
obecnom zastupiteľstve prijali v
obradnej sieni obce.
Žiakov predstavila výchovná poradkyňa Mária Ďurišová,
ktorá zároveň uviedla, kde budú
pokračovať v ďalšom vzdelávaní.

Potom sa im prihovorili starosta
obce Ladislav Struhár a riaditeľka
školy Mária Krajčová. Obaja im
poďakovali za úspešnú reprezentáciu školy i obce a zaželali im veľa
šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu.
Pri spomienkach na pekné chvíle
prežité v škole sa mnohí žiaci neubránili slzám. Na záver ešte podpis
do pamätnej knihy, symbolický posledný zvonček, spoločná fotografia a hurá na rozlúčkový večierok a
potom do sveta!

Domov priniesli dve medaily:
zlatú Jozef Beňačka za kop futbalovou loptou na minibránku a striebornú
Jozef Zajac za hod granátom na cieľ.
Patrí im vďaka za vzornú reprezentáciu našej obce aj dôchodcov.
Celá olympiáda prebiehala v
športovom a priateľskom duchu v
zmysle hesla Nie je dôležité zvíťaziť,
ale zúčastniť sa. Organizátorom
olympiády bola Mestská organizácia
a Okresná organizácia JDS Partizán-

ske.

IV. športová olympiáda dôchodcov sa skončila, zúčastnili sme sa,
aj sme boli víťazmi. Pomaly sa
treba začať pripravovať na tú piatu.
Všetkých športovo naladených už
teraz pozývame, veď atmosféra
takéhoto športového podujatia je
nezabudnuteľná. A preto neváhajte,
dokážete to.
text_ M. Krajčová
foto_ Jozef Beňačka a BE

foto_ text_ A. Beňačková

• Stále aktívni dôchodcovia
V sobotu 27. júna sa v Partizánskom konala tradičná v poradí už štvrtá športová olympiáda
dôchodcov, na ktorej súťažilo
123 športovcov - členov Jednoty
dôchodcov na Slovensku z mestskej organizácie a dvanástich obcí
okresu Partizánske. Táto olympiáda
mala prívlastok medzinárodná,
nakoľko sa na nej zúčastnili aj
športovci z družobnej obce Mlynky
z Maďarska.
Nástup športovcov bol na
námestí a odtiaľ nasledoval sprievod cez Červenú ulicu do ZŠ Rudolfa Jašíka. Počas nástupu i celého
sprievodu zneli rezké tóny Detskej
dychovej hudby Hradišťanka,
slávnostnú atmosféru navodili aj
ich mažoretky.
Na čele sprievodu športovci
niesli olympijskú vlajku a emblém
mesta Partizánske. Za nimi nasledovali športovci, ktorí niesli vlajky
a erby svojich obcí.
V športovom areáli sa konal

slávnostný nástup, vztýčenie vlajok
a zapálenie olympijského ohňa. Po
príhovore predsedu Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Partizánske V. Bančáka a prítomných hostí nasledovala prísaha
športovcov a rozhodcov. Potom
primátor mesta Ján Podmanický otvoril olympiádu a športové zápolenie sa mohlo začať. Súťažilo sa vo
viacerých disciplínach: stolný tenis,
streľba zo vzduchovky na cieľ, kop
futbalovou loptou do minibránky,
hod bagančou, kopytom, granátom,
na basketbalový kôš, do plechoviek
a štafetový beh.
Víťazom boli odovzdané medaily a k zlatej medaile aj vavrínový
veniec.
Skačianskych dôchodcov reprezentovalo 8 mužov – športových
talentov, a to: Milan Adamec, Jozef
Beňačka, Marek Beňačka, Ján
Bližniak, Vendelín Buček, Jozef
Ďuriš, Ján Chrenko a Jozef Zajac.
>>>

Dôchodcovia v tréningu pokračujú – tentoraz začali s tenisom ...

• Voda konečne aj v starej časti cintorína
Návštevníci cintorína si iste
všimli, že v súčasnom období tam
prebiehajú práce na výstavbe osvetlenia a rozšírenia vodovodu.
Zámer rozšírenia vodovodu
pretrvával už niekoľko rokov, z
rôznych dôvodov sa jeho realizácia
oddialila až do tohto roku. Keďže
na cintorín nám nikto neposkytne
dotáciu, na zasadnutí obecného
zastupiteľstva sme sa dohodli, že
práce, ktoré je nutné na cintoríne
vykonať, zafinancujeme z vlastných
zdrojov a uskutočníme ich v tomto
roku. A tak súčasne s rozšírením
vodovodu sa buduje aj osvetlenie.
Zemné práce – t.j. výkop rýh a
zahŕňanie vykonávajú nezamest-

naní občania, ktorí pracujú na
aktivačných prácach v obci a dvaja
brigádnici pod vedením pracovníka
technického úseku na obecnom
úrade v Skačanoch. Odborné práce
vykonáva firma Aval, s.r.o. Partizánske.
Celkovo bolo namontovaných 10
osvetľovacích stožiarov s úspornými svietidlami. Takto bude cintorín
vo večerných hodinách osvetlený,
čím sa zvýši jeho bezpečnosť.
Pribudli 4 nové vývody vody, čo
určite dobre poslúži občanom pri
údržbe hrobov. Do jesene plánujeme ešte dobudovať ohradu.
L. Struhár, starosta obce
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Pohľady do histórie
• Skačianske priezviská v roku 1769
Ešte v roku 2007 redakcia
Skačianskych novín vyzvala svojich
čitateľov na zmapovanie priezvisk
rodín, ktoré kedysi v našej obci žili.
Vývoj a aktuálnu prítomnosť priezvisk môžeme dobre sledovať nielen
v cirkevných matrikách, ale aj v
súpisoch. Jeden taký sa nachádza vo
fonde Archívu Slovenského národného múzea – pobočka Múzeum
Bojnice. V roku 1769, presnejšie 26.
mája uskutočnili v Skačanoch, vtedy
v sídle správy majetkov nitrianskeho
biskupa na hornej Nitre, súpis poddaných a ich povinností voči panstvu. Na jeho základe bol mestečku,
lebo tak sa Skačany spomínajú (oppidum), vydaný nový tereziánsky
urbár. Sčítací komisári 26. mája
1769 zaevidovali 117 gazdovských
rodín, dve chudobné domácnosti
želiarov a 14 rodín najchudobnejších

podželiarov bez strechy nad hlavou.
Medzi poddanými žili dve rodiny zemanov, Jána a Adama Litvarcových.
Najbohatšie gazdovstvá, ktoré obhospodarovali najväčšiu výmeru pôdy,
mali rodiny Jozefa Bánovského a
Michala Piláta. V Skačanoch sa v
tomto období zelenali aj vinohrady.
Najväčšími vinohradníkmi boli Ján
Filko a Michal Podoba.
Poďme však k samotným
menám. V Skačanoch v roku 1769
žilo 133 rodín s 83 rôznymi priezviskami. Najviac rodín bolo nositeľom
priezviska Vrábel (6), Mlinár (5),
Ďuriš, Fábik, Kutel/Kutleje, Lukáč
a Mihalko/Michalko (po 4). Po tri
domácnosti mali nositelia priezvisk
Dolný, Griač a Miške. Dvakrát sa
medzi rodinami obyvateľov Skačian
spomínali Drnčík, Fabián, Farský,
Gahýr, Išvane/-ec, Kepko, Kleman,

• Kope celá dedina
Komisia školstva, mládeže a
športu v spolupráci s výborom TJ FK
Skačany zorganizovala 26.júla 2009
na skačianskom futbalovom ihrisku
3. ročník zábavno-športového popoludnia s názvom Kope celá dedina.
Do kopania jedenástok sa zapojilo
70 súťažiacich vo veku od troch rokov
až po dôchodcovský vek. Súťažilo sa
v deviatich kategóriách. Najsilnejšie
zoskupenie tvorili muži vo veku 16-40
rokov, medzi ktorými boli aj aktívni
futbalisti, takže striedajúci sa brankári
dostali riadne zabrať, kým sa nielen
po piatich pokusoch pre každého, ale
aj po mnohých opakovaných stanovil
víťaz.
Najväčšiu pozornosť prítomných pútalo vystúpenie osemčlennej
skupiny žien – senioriek, ktoré sa
predstavili nacvičeným spoločným
pokrikom. Dramatickým vzájomným
povzbudzovaním sa vyvolávali úsmevy na tvárach prizerajúcich sa. Na

to, aby boli dodržané pravidlá, dozeral
po celý čas rozhodca Peter Omelka a
priebeh súťaže komentoval humorným slovom Viktor Ištván. Nakoniec
si traja najlepší v každej kategórii
prevzali z rúk starostu obce Ladislava
Struhára vecné odmeny.
Na prvých miestach sa umiestnili:
- Šimon Makva (7 r.)
- Maroš Ďuriš (10 r.)
- Denisa Griačová (12 r.)
- Jozef Žovinec (13 r.)
- Tomáš Fuka (20 r.)
- Martina Žilková (28 r.)
- Anton Ďuriš (40 r.)
- Janka Bližniaková (61 r.)
- Ján Bližniak (68 r.)
Komisia školstva, mládeže a
športu pripravila pre súťažiacich a
mnohých divákov pekné prázdninové podujatie, na ktoré sa bude dlho
spomínať.
text_ Eva Struhárová
foto_ K. Kližanová

Kluvanok, Kocúr, Kone, Kopol/
Kopál, Litvarci, Majdan, Nožiar,
Panenček, Pilát, Slošiar/-re, Škodný,
Šudik a Švelke. No a napokon rodiny,
ktoré sa v Skačanoch vyskytovali len
raz: Abrahám, Babjak, Bánovský,
Beňačka, Bernát, Bohuš, Boleček,
Burian, Červený, Detko, Dolinský,
Drgo, Dvonč, Filko, Gaur, Gažko,
Glanduš, Haršo, Havalda, Hoďa,
Horňák, Hrnček, Chruňo, Jaďuď,
Janke, Kalina, Katren, Kováč,
Lazár, Magata, Malo, Michneje,
Pauko, Plocký, Podmanický, Podoba, Sládek, Slivoň, Sloška, Spada,
Sučanec, Šimonovanský, Števkovič,
Šturman, Šváb, Švehlovič, Takáč,
Uripka, Varga, Vlčko, Vozík, Zima
a Zuzula.
Okrem priezvisk bola zaujímavá,
aj keď chudobnejšia, skladba krstných mien gazdov. Najviac bolo

Jánov (34), Štefanov (20), Jozefov
(16), Andrejov/Ondrejov (14) a Michalov (11). Štyrikrát sa spomínal
Imrich a Martin, trikrát Matúš a
Tomáš, dvakrát Adam a Ignác. Len
raz boli do zoznamov zapísaní nositelia mien Adalbert (Vojtech), Dávid, Fabián, Izrael, Pavol a Šimon.
Žien, ktoré boli z rôznych dôvodov
hlavami rodín, bolo v roku 1769 v
Skačanoch trinásť. Najpočetnejšie
boli Márie (4), Anny a Kataríny (3),
po jednej Barbora, Dorota a Kristína.
Tak, a to je celá štatistika. Niektoré zo súčasných skačianskych
rodín si teraz môžu povedať, že v
dedine žijú už 240 rokov. Možno aj
dlhšie, no to prezradia ešte staršie
pramene ako tento súpis z roku
1769.
Erik Kližan
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• Žeby návrat k tradícii?
V nedeľu 26. júla 2009, na sviatok sv. Anny, pozval pán farár veriacich na „minipúť“ ku Kaplnke sv.
Anny.
Za hlaholu zvonov o 18.00 hod.
sa účastníci pred Kaplnkou sv. Barbory pomodlili Anjel Pána. Odtiaľ
sa pohla procesia ku Kaplnke sv.
Anny. Asi 50 účastníkov – žien,
medzi ktorými bol okrem pána

farára jediný muž, sa cestou modlilo
ruženec. Pred kaplnkou sa pán farár
pomodlil príležitostnú pobožnosť
k sv. Anne – Matke Panny Márie. Im bolo venovaných niekoľko
piesní, ktoré účastníci púte zaspievali. Na záver im pán farár udelil
požehnanie.
Prvá dostupná písomná zmienka
o pôvodnej kaplnke je z r. 1729.

V r. 1948 bola na mieste prastarej
kaplnky postavená nová.
Kaplnka stojí na návrší, východne
od obce, pri poľnej ceste smerom
do Veľkých Krštenian. Už v dávnej
minulosti sa stala
obľúbeným
miestom zastavenia sa i odpočinku
okoloidúcich – či už návštevníkov
susedných obcí alebo roľníkov
idúcich na pole alebo z poľa.

V minulosti sa v nedeľu po sviatku sv. Anny konávala ku kaplnke
veľkolepá púť za sprievodu dychovej hudby a v r.2004 pri príležitosti
275. výročia prvej písomnej zmienky
o kaplnke tu bola slúžená sv. omša.
Žeby sa tá tohtoročná „minipúť“ stala - možno po 40 rokoch - návratom
k tradícii?
foto_ text_ BE

• Na púti v Topoľčiankach
V dňoch 18. a 19. júla 2009 sa v
Topoľčiankach konala tradičná púť
k Panne Márii Karmelskej. Medzi
početnými skupinami veriacich
prišla v nedeľu 19. júla na toto posvätné miesto aj skupina veriacich
zo skačianskej farnosti. Zúčastnili
sa na svätej omši v areáli farského
kostola.
Hlavným
celebrantom
bol
apoštolský nuncius na Slovensku
arcibiskup Mons. Mario Giordana.
V homílii v slovenčine hovoril o
dôsledkoch povolania človeka –
byť Božím dieťaťom. Prítomní boli
koncelebranti - ďalší biskupi, medzi
nimi nitriansky sídelný biskup

Mons. Viliam Judák.
Púť k Panne Márii Karmelskej sa
v Topoľčiankach koná už viac ako
tri storočia. Naposledy sa na toto

posvätné miesto organizovala púť
zo Skačian v roku 1990, a tak mnohí privítali možnosť po devätnástich
rokoch sa na nej opäť zúčastniť.

• Na Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Každoročne vo štvrtok po sviatku
Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka
cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako
prikázaný sviatok.
Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi
je oslavou daru Eucharistie a úcty k
Spasiteľovi skutočne prítomnému
pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Tento ľudovo nazývaný
sviatok Božie Telo odpradávna sprevádza tradícia procesií.
V dávnej minulosti v našej obci
procesia vychádzala z kostola a
prvá zastávka bola pred domom na
rohu dnešnej Duklianskej a Školskej
ulice. Pokračovala v Priečelí, na
dnešnom Nám. SNP. Štyri „oltáriky“,
v Skačanoch nazývané chládky,
stáli pred štyrmi rodinnými domami,
otočené každý na inú svetovú stranu.

Chládky vytvárali štyri rodiny zo zelene a kvetov pred svojimi domami.
Na týchto miestach sa konala
bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Pred
kňazom kráčajúcim s monštranciou
pod baldachýnom, ktorý niesli hasiči
v uniformách, dievčatá v bielom
oblečení rozsýpali na znak úcty na
cestu lupene kvetov a veriaci za sprievodu dychovky spievali náboženské
piesne.
Za komunizmu sa však chládky
spred rodinných domov stiahli a
stavali sa okolo kostolnej ohrady
zvonku, naposledy v r. 1999. Od r.
2000 sa namiesto chládkov zdobia
oltáriky v kostolnej ohrade.
Tak to bolo aj v tomto roku.
Vonkajšia slávnosť Božieho Tela sa
uskutočnila vo štvrtok 11. júna. „Pro-

cesia, čiže putovanie s Eucharistiou,
symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom“,
zdôraznil vo svojom príhovore správca farnosti Jozef Tomica. Zároveň
je verejným vyjadrením viery v
prítomnosť Krista v Eucharistii. Ani
daždivé počasie pred začiatkom sv.
omše veriacich neodradilo.
foto_ text_ BE

Tým viac, že na spiatočnej ceste
bola naplánovaná zastávka v Skýcove, kde po odchode zo Skačian
pôsobí ako správca farnosti bývalý
skačiansky kaplán Juraj Pluta.
Po privítaní a občerstvení na farskom dvore pán farár odviedol pútnikov do kostola, ktorý sa nachádza
v bezprostrednom susedstve fary,
oboznámil ich s dejinami kostola a
na záver im udelil požehnanie. Potom nasledovala už len spoločná
fotografia, rozlúčka a cesta pútnikov, obohatených o hlboký duchovný zážitok, domov.
foto_ text_ BE
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• Náš významný rodák - Dr. Štefan Štefkovič
V roku 2008 sme si pripomenuli
100. výročie narodenia a 25. výročie
úmrtia nášho významného rodáka
- kňaza, pedagóga a prekladateľa
prof. ThDr. Štefana Štefkoviča.
Keďže v minulom roku nevychádzali
Skačianske noviny, rozhodli sme sa
priblížiť ho našim čitateľom v tomto
čísle, pri príležitosti 101. výročia jeho
narodenia.
Štefan Štefkovič sa narodil 19. 7.
1908 v Skačanoch rodičom Jozefovi a
Petronele rod. Horniakovej. Pokrstil ho
20. júla 1908 vtedajší správca farnosti
Vojtech Keleczenyi. S troma súrodencami – bratom Jozefom a sestrami
Máriou a Annou vyrastal v nábožnej
katolíckej rodine. Otec a neskôr aj brat
Jozef bol dlhoročným kostolníkom.
Základné vzdelanie nadobudol v
rodnej obci. Teologické štúdiá absolvoval na Teologickom inštitúte v Nitre
a na Lateránskej univerzite v Ríme.
Kňazské svätenie prijal 10.7.1933 v
Lateránskej bazilike v Ríme, primície
mal až po návrate z Ríma v r. 1934 vo
svojej rodnej obci. V tom istom roku

•SPOMÍNAJÚ
- bývalí študenti
Ideál vzdelanca a humanistu
...Patril medzi najvýznamnejších
ľudí, ktorých som stretol počas
svojich štúdií na strednej škole a
natrvalo mi predstavoval ideál vyrovnaného a harmonického človeka,
vzdelanca a humanistu, ktorý pôsobil na nás všetkých príkladom svojej
všestrannosti, rozhľadu a vysokej
kultúry. Ukázal nám predovšetkým, že
našou povinnosťou je mnoho vedieť
zo všetkých oblastí, študovať jazyky,
usilovne pracovať a najmä byť tolerantný, mať porozumenie pre druhých
a byť im užitočný; že milovať ľudí
znamená konať pre ich dobro a že toto
je naše jediné poslanie na zemi.
Preto, že bol takým výnimočným a
vynikajúcim človekom, jeho osobnosť
smrť nezničila, ale pokračuje v
životoch nás všetkých, jeho žiakov.
Ján Koválik, Bratislava
Pánu profesorovi vďačíme za
jeho životnú múdrosť
... Pri svojich večerných meditáciách si spomínam na jeho veľkú
osobnosť, vraciam sa do školských
lavíc a tu ako na filmovom plátne sa
mi znova vynárajú v pamäti jeho slová
a myšlienky, ktoré nám vštepoval či
už na hodinách náboženstva v škole
alebo vo svojich nedeľných úvahách.
Dodnes vďačíme pánu profesorovi
za jeho životnú múdrosť, láskavosť,

„V teba, ó Pane, dúfam, nedaj
mi zahanbeným byť naveky.“
(Žalm 30,2)
citát z primičného obrázka
bol menovaný za kaplána v Močenku.
Od r. 1935 pôsobil ako diplomovaný
profesor náboženstva na Gymnáziu
v Trenčíne, zároveň bol kaplánom v
Dolnej Súči. V r. 1936-1939 bol profeneprestaneme obdivovať kapacitu jeho
nesmiernych vedomostí, ktoré sme ako
študenti v jeho osobnosti obdivovali.
Myslím, že prevažná časť nás zostala
verná jeho filozofickým myšlienkam
a životným ponaučeniam, ktoré nám
tak hojne a s láskou poskytoval. Nezabudnem na jeho žiarivé slová, ktorými nás tak láskavo a s pochopením
uvádzal do života. Navždy zostane
živý v našich srdciach, myšlienkach a
spomienkach...
MUDr. Kazimír Kiška, Žilina
- Z blahoželania
k 70. narodeninám
Príťažlivá a okúzľujúca
osobnosť
...Som jeden z tisícov Vašich
žiakov. Učili ste nás na trenčianskom
gymnáziu náboženstvo takým spôsobom, že Vaše výklady a príklad
Vášho vystupovania boli pre všetkých
vysokou školou kultúry, etiky a zodpovednosti. I keby sme boli všetko
zabudli, ostala nám navždy v povedomí Vaša príťažlivá a okúzľujúca
osobnosť, vysoko vynikajúca nad
priemer všetkých ostatných učiteľov
a reprezentujúca imperatív širokej
vzdelanosti, všestranných záujmov,
hlbokých vedomostí a rozhľadu v intelektuálnej oblasti a imperatív povinnosti prežiť život čo najplnšie, maximalisticky a perfektne - tak, aby bol
osožný druhým vo sfére mravnej.
Pokladám za veľké šťastie, že som
Vás poznal. Ďakujem Vám za to, že

sorom na Gymnáziu v Nitre. Doktorát
filozofie získal v r. 1938 v Bratislave.
Cez vojnu vyučoval opäť na Gymnáziu v Trenčíne a v r. 1946 – 1950 na
Gymnáziu v Žiline.
Z taliančiny preložil od L. Scupoliho Duchovný boj (SSV Trnava 1948).
Po prevzatí moci komunistami sa
ani on nevyhol internácii a väzeniu.
Za horlivé vyučovanie náboženstva
a za nekompromisné morálne a svetonázorové postoje ho 1.3.1950 prepustili zo školskej služby. Po návrate
z väzenia mu umožnili vykonávať
kňazskú službu. Pôsobil ako administrátor farnosti Nitrianska Streda,
kaplán v Bánovciach nad Bebravou
(1952 – 1960) a správca farnosti vo
Vysočanoch (1960 - 1975).
Od r. 1975 až do svojej smrti
pôsobil v Ostraticiach. Bol vynikajúci kazateľ, jeho kázne boli
hlboko fundované a precízne vypracované. Aj napriek vážnemu
zdravotnému stavu si svedomite plnil
svoje kňazské povinnosti. V čase silného protináboženského boja sa snažil
udržať hlboké náboženské povedomie

medzi ľudom, kde pôsobil.
Zomrel tak, ako žil, v plnom pracovnom nasadení, sám. Po skončení
rannej sv. omše v nedeľu 8. mája
1983 v sakristii kostola v Ostraticiach
odovzdal svoju dušu nebeskému Otcovi, ešte oblečený do omšového rúcha,
akoby aj v tejto chvíli chcel povedať,
ako to bolo jeho zvykom: „Som pripravený.“ Pochovaný je na cintoríne
vo svojej rodnej obci v Skačanoch.
Pán profesor Štefan Štefkovič,
ako ho aj v Skačanoch oslovovali, je
jedným zo šiestich rodákov prvej polovice 20. storočia, ktorí zasvätili život
Bohu a cirkvi. Patrí medzi kňazské
osobnosti, ktoré šírili dobré meno
našej obce na Slovensku i v zahraničí
a na ktoré sme hrdí. Bol obľúbeným a
váženým stredoškolským profesorom
náboženstva, všeobecne vzdelaný a
charizmatický človek.
Zaujímavé je, že kňaz s priezviskom Štefkovič sa objavuje v histórii
skačianskej farnosti dvakrát. V 17.
storočí pôsobil v Skačanoch kňaz Michal Štefkovič.

ste mali na moje utváranie počas dospievania najvýznamnejší vplyv. Boli
ste pre nás žiakov nenapodobiteľným
vzorom: krásny a dobrý, vzdelaný a
múdry. Závideli sme Vám síce, že boli
do Vás zamilované všetky študentky
– naše nedosiahnuteľné lásky – ale
zmierili sme sa s tým nakoniec ako so
samozrejmosťou vzhľadom na hodnoty, ktoré ste predstavovali.
Ján Koválik, Bratislava

spomienok v spojitosti s ním, do
môjho detstva. S rodičmi som vtedy
chodil na jeho narodeniny a meniny
na fary, ktoré boli jeho dočasným
domovom. Chodili mu gratulovať
spolubratia v kňazskej službe i domáci
občania. Bolo vidno, že bol obľúbený
a vážený. Jeho záľuby boli vzhľadom
na jeho postavenie dosť nezvyčajné:
opravoval rádiá, hodiny i hodinky,
venoval sa matematike a živo sa
zaujímal o dianie vo svete. Veľa čítal
a jeho knižnica ho sprevádzala po
jeho duchovnej púti. Ovládal viacero
cudzích rečí.
S dôverou sa naňho obracali tí,
ktorí sa v tej dobe z rôznych dôvodov
nemohli verejne prihlásiť k viere. Viacerí sú mu povďační za tajné krstenie
ich detí čí tajné sobáše, čo bolo veľmi
ostro sledovane vtedajšou tajnou
bezpečnosťou. Nebolo to len u strýka,
ale i u ostatných duchovných, ktorí
mali odvahu riskovať.
Ivan Duríš

- priateľ – kňaz
Bol mojím akoby bratom
...Vdp. Štefan Štefkovič bol mojím drahým kňazským priateľom a
môžem povedať, že akoby bratom.
Pracovali sme spoločne v Trenčíne
medzi mládežou, aby ostala verná
Pánu Bohu, Cirkvi rímskokatolíckej
a slovenskému národu. Robili sme s
láskou všetko, čo bolo možné. Naše
spoločné úsilie ako mladých kňazov v
Trenčíne patrí k najkrajším obdobiam
môjho kňazského života...
Prof. ThDr. Michal Müller, Košice
- neter a synovci
(Na kňaza) nezvyčajné záľuby
Spomienky sú jediný raj, z ktorého
nás nikdy nikto nemôže vyhnať. Preto
i ja sa ponáhľam do tohto svojho raja
a spomínam si na svojho birmovného
otca a brata mojej nebohej mamy,
duchovného, ktorý ma sobášil, číže
môjho strýka, kňaza ThDr. Štefana
Štefkoviča.
Začriem do tých najvzdialenejších

Spomienky na môjho strýka
Na skačianskom cintoríne, hneď
pri vchode vpravo na vyvýšenom
mieste, nachádza sa spoločný hrob
Štefkovičovcov – rodiny mojej matky.
Pochovaní sú tam moji starí rodičia,
teta a strýko Štefan – kňaz, ktorému
chcem venovať túto spomienku.
Môj strýko Štefan sa narodil
19.7.1908 ako tretie dieťa.
pokračovanie_ str. 7. >>>
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Šesť tried ľudovej školy absolvoval v Skačanoch s vynikajúcim
prospechom, preto sa zapísal na gymnázium v Prievidzi. Neskôr prestúpil
do Nitry do seminárneho gymnázia, kde aj v roku 1928 zmaturoval s
vynikajúcimi výsledkami. Pamätám
si príhovor jeho spolurodáka vdp.
Jána Gahéra na poslednej rozlúčke, v
ktorom nás informoval, že niekoľko
stredoškolských profesorov v Nitre
strýka presviedčalo, aby pokračoval v
štúdiu v predmete, ktorý oni vyučovali,
ale on sa vyjadril, že sa už rozhodol a
bude študovať teológiu. Strýko bol
vynikajúci v matematike, chémii,
fyzike, filozofii a v iných vedách.
Po úspešnej maturite odišiel
študovať do Ríma, kde pobudol 6 rokov
a v priebehu tohto obdobia nenavštívil
ani raz rodný kraj, pravdepodobne z
finančných dôvodov.
Na jeho vysviacke v Ríme 10.júla
1933 sa zúčastnili aj jeho rodičia (moji
starí rodičia), od ktorých som sa pri
šúpaní kukurice dozvedela presný
priebeh osláv ako aj strastiplnej cesty
do Ríma.

Novokňaz s rodičmi v Ríme
Naša mamastarká sa okrem jarmokov v Žabokrekoch, Topoľčanoch
a Prievidzi ďalej nevzdialili od rodnej
obce, a teraz taká štrapa.
Na vlak „zúg“ nastúpili vo Veľkých
Bieliciach s prúteným kufrom a prestúpili v Zbehoch na „šnelcug“, ktorý ich
doviezol až do Viedne. Apostarký sa v
priebehu cesty podrobili niekoľkokrát
krížovému výsluchu: „Cúgkarty máš
dobre schované? A máš aj pasy, aj
peniaze?“ Vo Viedni čakali na prípoj
do Ríma niekoľko hodín. Keď bol
„šnelcúg“ do Ríma pristavený, nastúpili a znovu sa začalo vyšetrovanie:
„Je to správny cúg, opýtaj sa!“ A keď
apostarký vyčerpali už všetky informácie od spolucestujúcich aj konduktora, mamastarká sa upokojili. Apostarký si až do smrti pamätali všetky
„štácie“, na ktorých rýchlik stál, a to v
správnom slede.
Naši starkí pricestovali do Ríma v
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presný čas. Aké však bolo ich prekvapenie: na stanici ich strýko nečakal!
Ten sa v tom čase nachádzal v uzavretej klauzúre, kde rozjímal o svojom
budúcom poslaní. Na stanici ich však
čakala manželka pána veľvyslanca s
československou zástavkou v ruke.
Vyvolávala ich mená. Avšak obozretná a opatrná starká poučili starkého:
„Nehlás sa, vieš ty, kto to je?“ A keď
sa už perón vyprázdnil, zostali tam
sami, prihlásili sa dobrovoľne. Pani
veľvyslancová ich v krátkosti poinformovala o situácii a zároveň ich
odviedla na ubytovanie: apostarkého
do mužského kláštora a mamastarkú do ženského k slovenským
sestričkám. Tie ráno mamastarkú
vystrojili do vyžehleného kroja a pani
veľvyslancová ich odviezla k Bazilike
sv. Jána v Lateráne.
V bazilike nie sú lavice, ale vedľa
seba poukladané stoličky. Prvé rady
stoličiek boli určené pre najbližších
príbuzných novokňazov. Úplne prvé
stoličky boli označené menami našich
starkých. Tí, keď vošli do baziliky,
mali dojem, že sa nachádzajú v nebi.
Všetko ich fascinovalo, ale najmä
majestátny príchod pána biskupa so
sprievodom.
Pred oltárom už ležali pod bielou
plachtou budúci novokňazi, ktorí
ukončili štúdium v Lateráne. Medzi
nimi bol aj náš strýko Štefan, takže
rodičia sa vopred s ním nestretli.
Strýko bol vysvätený ako prvý, čo
starí rodičia neočakávali. Pri vyvolaní
jeho mena pánom biskupom povstal
spod bielej plachty a latinsky zvolal
„ad sum - tu som“, a to našu mamastarkú na chvíľu položilo. Strýko ešte
v Ríme povyrástol a zmužnel. Verím,
že prvý pohľad na neho bol pre oboch
šokujúci. Starká si povzdychla: „Bože
môj, tento krásny, vysoký človek je
môj syn a bude Tebe slúžiť. Ďakujem
Ti, Pane Bože, za tento preveľký dar.“
Chudáci, obaja rodičia boli od dojatia zaplavení slzami. Neskôr, keď tento
šok opisovali, vzájomne sa obviňovali,
kto viac plakal, ale aj pri opisovaní
tejto situácie plakali obaja od dojatia
a aj ja, počúvajúca. Vždy som sa tešila
na opis tejto nezabudnuteľnej chvíle a
vždy to opisovali rovnako dojatí.
Po skončení slávnosti bolo rodičom
udelené novokňazské požehnanie,
ktoré prežívali už celkom mokrí od
sĺz a oslabení od veľkého dojatia. Po
požehnaní sa konečne zvítali so svojím synom a na československom
veľvyslanectve oslávili túto vzácnu
– nevšednú udalosť.
Starí rodičia strávili v Ríme ešte
týždeň, zúčastnili sa na sv. omšiach,
ktoré celebroval už ich syn –
novokňaz. Sväté omše slúžil aj v kostoloch zasvätených patrónom rodičov,
a to sv. Jozefovi a sv. Petronele. Vlastný otec – kostolník pri sv. omšiach

miništroval. To boli najkrajšie chvíle
mojich starkých.
Po týždni sa vrátili domov
– cesta naspäť už bola pokojnejšia a
radostnejšia.
Strýko pobudol v Ríme ešte rok,
absolvoval doktorandské štúdium
teológie a až po roku slávil primičnú
svätú omšu v Skačanoch. V roku 1938
získal v Bratislave ďalší doktorát z
filozofie.
Ako stredoškolský študent zostrojil
rádio, kryštalku na slúchadlá. Zrejme
to bolo v Skačanoch prvé rádio. Získal
s ním veľký obdiv, ale aj nedôveru,
podľa rozprávania mojej mamy.
Bol všestranne nadaný. Vedel
opraviť všetky druhy hodiniek, rádií,
elektrických motorov. Bol milovníkom
áut, už ako 30-ročný vlastnil osobný
automobil. Ovládal sedem jazykov.
Zvláštnu pozornosť venoval aj
svojim príbuzným a ich deťom. Predplácal nám rôzne časopisy, naučil nás
hrať šachy, dámu. Prekrásne – rozprávkové boli chvíle strávené v jeho
prítomnosti, najmä na Vianoce.
Bol to krásny, a charizmatický
človek ušľachtilých spôsobov, veľká
osobnosť. Zaslúži si veľkú úctu a obdiv.
Margita Ďurišová
Múdry a skromný
Moje prvé spomienky na strýčka
siahajú do začiatku 40. rokov minulého
storočia. Ako pedagóg sa vždy vracal
počas sviatkov a prázdnin domov do
Skačian, a tak som sa mohol denne s
ním stretávať.
V spomienkach mi natrvalo zostali najmä vianočné sviatky, ktoré
trávil u nás doma, kde sa nás za
štedrovečerným stolom zišlo až 11
členov rodiny.
Počas školských prázdnin bol takmer celé 2 mesiace doma v Skačanoch.
Pretože sme boli roľnícka rodina,
najmä počas žatvy bola potrebná
každá pomoc. A tej sa náš strýčko – aj
napriek výhradám jeho otca – nevyhýbal.

Počas SNP bol strýčko v Trenčíne,
ale ostatné dni II. svetovej vojny
prežíval v Skačanoch. Na deň, keď
bola oslobodená naša obec, si veľmi
živo spomínam. Tak, ako po iné dni,
spolu so strýčkom som išiel za sporadickej streľby do kostola, aby som
pri svätej omši miništroval. Medzi
„Výškami“ sme videli pohybujúcich
sa nemeckých vojakov, ktorí si nás
nevšímali. Dvere do kostola boli otvorené, vnútri to vyzeralo ako „Božie
dopustenie“. Sklo z okien pokrývalo
celý priestor kostola. Starý otec ako
kostolník pripravil malý oltár pri soche
Panny Márie, kde strýčko odslúžil
omšu. Počas obetovania sa ma opýtal,
či sa nebojím, či nemám strach. Samozrejme, odpovedal som mu, že nie, aj
keď to celkom nebola pravda.
Po skončení omše, keď sme vychádzali cez sakristiu von z kostola,
sme na ulici videli už vojakov v iných
– béžovo-zelených uniformách. Boli
to rumunskí vojaci, ktorí sa podieľali
na oslobodzovaní našej obce.
Začiatok školského r. 1945/46 bol
na gymnáziu dosť zložitý, najmä preto, že v internáte nemali dostatok potravín. Na požiadanie strýka sa otec rozhodol, že nejaké potraviny a suroviny
škole poskytne a ako dopravu použije
konský povoz. A tak sme sa – otec a
na moje potešenie aj ja – vybrali so 4
vrecami múky a ďalšími surovinami
na voze do Trenčína. V Trenčíne
nás už strýčko netrpezlivo očakával.
Na druhý deň sme sa šťastne vrátili
domov do Skačian.
Pri náhodných stretnutiach s jeho
študentmi, napr. s MUDr. Judínym
a inými, ho hodnotili ako človeka
vysoko vzdelaného (ovládal 7 rečí,
robil prekladateľskú činnosť), múdreho a skromného. A takýto zostal náš
strýčko, ako sme ho familiárne oslovovali, aj v srdciach všetkých členov
našej rodiny.
Jozef Štefkovič
Z rôznych prameňov
spracovala A. Beňačková

Pri práci na poli s matkou a sestrou Annou ...
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Hlas skačianskeho ľudu
• Skačanci s eurom nemajú problém
Euro sa v našich peňaženkách
udomácňuje už viac ako pol roka, a
tak sme sa našich občanov opýtali:
Ako ste si zvykli na novú menu?
Prepočítavate všetko na koruny?
Nezaťažujú vás drobné mince?
►Najhoršie to bolo do 16. januára,
keď sa platilo aj korunami aj eurami.
Teraz nevidím rozdiel. Zvykla som si
ľahko. Niektorí zákazníci ešte stále
prepočítavajú na koruny. Pri platení
sa dosť často pýtajú: „A koľko je to
na naše?“
A. Gogová, predavačka
►Zvykol som si celkom dobre, až na tie ceny. Idú stále hore.
Europeňaženku nepoužívam, drobné nosím vo vrecku. Len keby ich
bolo...

R. Kližan, 75 r.
►Zvykol som si. Je to jedno.
Koľko čo stojí, toľko sa musí zaplatiť.
Drobné mi nevadia, ale na koruny si
prerátam.
S. Griač, 74 r.
►Ja veľa nemíňam, u nás gazduje
manželka. (úsmev). Drobné mi nevadia...
E. Zuzula, 74 r.
►Zvykla som si veľmi rýchlo.
Nemám žiaden problém.
E. Ďurišová, 62 r.
►Nemám
problém.
Ceny
neprepočítavam, na drobné používam
europeňaženku.
M. Fodorová, 50 r.
►Drobné mi nerobia problém,
europeňaženku nepoužívam, ale
nemôžem si zvyknúť na ceny – stále

• SKAČIANSKE TVORIVÉ LETO_
Občianske združenie Šanca a
nádej otvorilo projekt pre deti, ktorý
úspešne prebieha počas dlhých letných dní. Spolu s deťmi sa stretávame 3x do týždňa (pondelok – streda – piatok) v čase od 10.00 do 13.00
hodiny. Každý je vítaný... ☺
Klub umenia nám ponúka
priestor pre tvorivú realizáciu, aktívny prejav - či už výtvarný alebo
inak umelecky zameraný. Fantázia
detí nemá hraníc... Spoločne kreslíme, maľujeme a vyrábame rôzne
veci, ktoré sa nám páčia. Zároveň
si cibríme naše myslenie, cítenie,
a pritom esteticky skultúrňujeme
prostredie. Klub pôsobí harmonicky, hravo, a po príchode detí a
mladých ľudí plnohodnotne...

Cieľom je aktívne využitie
voľného času, vzájomné spoznávanie
sa, komunikácia, detská radosť sprevádzaná rozmanitosťou umenia a
kultúry...
Ak sa nám to podarí a bude záujem, klub umenia zostane pre deti a
mládež otvorený i počas školského
roka. Plánujeme pokračovať vo výtvarnej tvorivosti a tiež vytvoriť filmový klub plný prekvapivých tém a
príbehov... Ale to je zatiaľ iba pohľad
do budúcna, v ktorom sa sen môže
zmeniť na skutočnosť... Všetko to
záleží od nás – ľudí...
V Skačanoch sa všetko dozvieme
– vopred☺
text_ Michaela Lukyová
foto_ Martin Guniš

prepočítavam na koruny.
G. Horniaková, 34 r.
►Na euro som si zvykol, i
keď s uvedomením si sumy mám
ešte problém. Mám pocit, že sa
rýchlejšie míňajú. Zvýšili sa poplatky
zaokrúhľovaním cien, ako napr. kofola z 12 korún na 50 centov, apod. Ale
celkovo si myslím, že sa tým urýchlil
spôsob „finančnej komunikácie“. Zavedenie novej meny mi vyhovuje.
Marek, 22. r.
►Zvykol som si na euro menu
prekvapujúco veľmi rýchlo. Myslel
som si, že v spoločnosti zavládne
väčší chaos. Sumu si prepočítavam
až dodatočne, pre porovnanie. Nevnímam to ako záťaž, ale znervózňujú
ma 1- a 2-centové mince.
Martin, 22. r.

KLUB_ umenia

►Nová mena mi nerobí problém.
Zvykla som si, keďže viem, že to je
zmena k lepšiemu, s dobrým úmyslom. Peniaze sa vždy míňali, a míňať
aj budú ☺ Z vlastného záujmu si ešte
stále sumy prepočítavam na koruny. A
čo sa týka drobných mincí, tak tých
je naozaj dosť, mohli by sa rozumne
zredukovať. Alebo si kúpim pekný
mešec na „dukáty“ ☺
Michaela, 22. r.
►S novou euro menou nemám
žiadny problém. Som mladý na problémy tohto druhu. Neprepočítavam
eurá na koruny, je to zbytočné. A
drobné mince ma zaťažujú, mám ich
plno ☺
Adam, 14. r.
Spracovala BE
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Zo života školy
• Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 2. polrok šk. r. 2008/2009
Školu navštevovalo 113 žiakov, 54 chlapcov a 59 dievčat.
PROSPECH:
a) s vyznamenaním: 38 žiakov
b) veľmi dobre: 32 žiakov
c) prospeli: 8 žiakov 1. roč.
+ 35 žiakov = 43 žiakov
d) neprospeli: 0
SPRÁVANIE:
Výchovné opatrenia: 26 žiakov (väčšinou
za porušovanie školského poriadku)
a) napomenutie od tr. uč.: 7 žiakov
b) pokarhanie od tr. uč.: 9 žiakov
c) pokarhanie od riaditeľa školy: 8 žiakov
d) zníženú známku zo správania na 2: 2 žiaci
Pochvaly a ocenenia:
Cena riaditeľky školy bola udelená žiakovi
IX. triedy ADAMOVI KLIŽANOVI za výborný
prospech a úspešnú reprezentáciu školy v
mimoškolskej činnosti.
Pochvala: Kniha – 9 žiakov
I. Sofia Ištvánová: Za výborný prospech a
správanie
II. Sofia Koleňáková: Za výborný prospech,
správanie a mimošk. činnosť
III. Barbora Knápeková: Za výborný
prospech, správanie a mimošk. činnosť
IV. Carmen Müllerová: Za mimošk. činnosť
a reprezentáciu školy na súťažiach
V. Tereza Kližanová: Za výborný prospech,
reprezentáciu školy na súťažiach
VI. Ján Šedík: Za výborný prospech, vzorné
správanie, reprezentáciu školy v súťažiach
VII. Ján Kučerka: Za výborný prospech
– priemer 1,0, úspešnú reprezentáciu školy v
súťažiach z matematiky a fyziky, reprezentáciu
školy v športových súťažiach, vzorné správanie
VIII. Elena Králiková: Za výborný prospech,
správanie a dochádzku, úspešné reprezentovanie
školy v súťažiach
IX. Adam Kližan: Za výborný prospech a
vzornú reprezentácia školy
Pochvala: Diplom – 12 žiakov
II. Romana Králiková: Za výborný prospech
a správanie a mimošk. činnosť
II. Nikola Beňušková: Za výborný prospech,
správanie a mimošk. činnosť
III. Patrik Kližan: Za reprezentáciu školy v
športových súťažiach

III. Nikola Kasalová: Za výborný prospech a
mimošk. činnosť
IV. Maroš Ďuriš: Za mimošk. činnosť a
reprezentáciu školy na súťažiach
V. Viktória Havránková: Za výborný
prospech a reprezentáciu školy na súťažiach
VI. Štefan Kučerka: Za výborný prospech,
reprezentáciu školy na súťažiach
VII. Róberta Mikulová: Za výborný
prospech, reprezentáciu školy v tanečných
súťažiach
VII. Tatiana Pilátová: Za výborný prospech
VIII. Martina Gahérová: Za výborný
prospech a úspešnú reprezentáciu školy v
súťažiach
VIII. Barbora Fodorová: Za reprezentáciu
školy v súťažiach
IX. Marianna Fabianová: Za vzorné
správanie a príkladné plnenie školských povinností
Diplom za obetavý športový výkon
žiakovi Romanovi Mekýšovi
DOCHÁDZKA:
Vymeškané hodiny: 4565, na žiaka: 40,39,
z toho 1 h neospravedlnená
Žiaci našej školy sa zapojili do rôznych
súťaží z jednotlivých predmetov. O niektorých
sme informovali v minulých číslach Skačianskych
novín. V okresných kolách získali nasledovné
umiestnenia:
Pytagoriáda – v šk. kole bolo zapojených
81 žiakov.
2. miesto – Ján Kučerka – 7. tr.
Matematická olympiáda – v šk. kole
zapojených 27 žiakov.
1.miesto – Ján Kučerka – 7. tr.
2.miesto – Ján Šedík – 6. tr.
Klokan – medzinárodná matematická súťaž
– zapojených 51 žiakov.
Úspešní riešitelia: Carmen Müllerová
– 4. tr., Tereza Kližanová a René Müller – 5.
tr., Martin Homola – 6. tr., Ján Kučerka – 7. tr.,
Matej Štrpka – 8. tr.
Archimediáda – fyzika – v šk. kole bolo
zapojených 7 žiakov.
1.miesto – Ján Kučerka – 7. tr.
Úspešní riešitelia: Tomáš Ďuriš, Lukáš
Kuril – 7. tr.
Biologická olympiáda – kategória C, D

• V Martine vlakom
Dňa 24.6.2009 sa žiaci V. - VIII.
triedy zúčastnili školského výletu v
Martine. Využili zaujímavú ponuku
navštíviť múzeá vlakom. Žiaci absolvovali trasu Partizánske – Prievidza – Horná Štubňa – Martin a späť
vrátane prestupov a čakaní na tri
typy osobných motorových vlakov,
ktoré brázdia naše koľajnice. Pre niektorých žiakov to bola vôbec prvá
cesta vlakom.
Aj keď sa zdalo, že cesta bude
nekonečne dlhá, ubiehala rýchlo,

3.miesto – Elena Králiková – 8. tr.
2.miesto – Ján Šedík – 6. tr. – reprezentoval
školu v krajskom kole
3.miesto – Martin Homola – 6. tr.
Geografická olympiáda – v šk. kole
zapojených 24 žiakov.
2.miesto – Štefan Kučerka – 6. tr.
– reprezentoval školu v krajskom kole.
Športové súťaže:
Ročníky 1.-4.
5.6.2009 Atletické preteky Jána Chochulu
Partizánske
1.miesto – skok do diaľky – Jozef Forgáč
– 2. tr.
2.miesto – beh na 50 m – Patrik Kližan
– 3.tr.
2.miesto – beh na 50 m – Nikola Besedová
– 4. tr.
2.miesto – beh na 400 m – Nikola Besedová
– 4. tr.
3.miesto – skok do diaľky – Romana
Králiková – 2. tr.
3.miesto – beh na 200 m – Kristián Dolný
– 2. tr.
3.miesto – beh na 400 m – Bianka
Šmatláková – 1. tr.
Ročníky 5.-9.
19.5.2009 Olympiáda v ľahkej atletike
Chynorany
2.miesto – skok do diaľky – Adam Mekýš
– 9. tr.
2.miesto – skok do výšky – Adam Mekýš
– 9. tr.
3.miesto – skok do diaľky – Jakub Kližan
8. tr.
3.miesto – beh na 60 m - Lukáš Kuril – 7. tr.
3.miesto – beh na 300 m – Adam Kližan
– 9. tr.
3.miesto – beh 4x60m starší žiaci
29.5.2009 Memoriál Rudolfa Jašíka
Patrizánske
1.miesto – beh na 60 m – Lukáš Kuril – 7. tr.
2.miesto – skok do diaľky – Veronika
Podmaníková 8. tr.
2.miesto – beh na 1000 m – Adam Kližan
– 9. tr.
3.miesto – skok do diaľky – Lukáš Kuril
– 7. tr.
3.miesto – vrh guľou – Peter Papulák – 9. tr.

Tanečné súťaže
MINIPLAYBACKSHOW
2.miesto – Denisa Griačová – 6. tr.
2.miesto – Jarmila Kotlárová – 6. tr.
1.miesto – ZŠ s MŠ Skačany
Obidve tanečné skupiny Korenisté dievčatá
a TUTI-FRUTI získali diplomy na festivale
moderného tanca.
Najaktívnejší žiaci, ktorí sa zapojili do
jednotlivých súťaží:
1.- 4. roč.
- vedomostné, umelecké a športové
súťaže:
1. miesto: Carmen Müllerová - IV.
2. miesto: Natália Podmaníková - III.
3. miesto: Andrej Šudík - IV.
4. miesto: Patrik Kližan - III.
5. miesto: Adela Puterková - IV.
6. miesto: Romana Králiková - II.
7. miesto: Kristína Kosnovská - II.
5.- 9. roč.
– vedomostné súťaže:
1. miesto: Ján Kučerka - VII.
2. miesto: Elena Králiková - VIII.
3. miesto: Ján Šedík - VI.
4. miesto: Štefan Kučerka - VI.
5. miesto: Martina Gahérová - VIII.
6. miesto: Tereza Kližanová - V.
7. miesto: Jana Štrpková - V.
8. miesto: Róberta Mikulová - VII.
9. miesto: Adam Kližan - IX.
- výtvarné súťaže:
1. miesto: Tatiana Pilátová - VI.
2. miesto: Monika Havaldová - V.
3. miesto: Martina Gahérová - VIII.
4. miesto: Nikola Pilátová - VIII.
- športové súťaže:
1. miesto: Adam Kližan - IX.
2. miesto: Adam Mekýš - IX.
3. miesto: Lukáš Kuril - VII.
4. miesto: Ján Kučerka - VII.
5. miesto: Peter Papulák - IX.
Z tanečníčok bola ocenená Nikola
Hoffmannová z IX. triedy. Ocenenie dostali aj
pracovníčky školskej jedálne, a to Ďakovný list
za prípravu chutných jedál.
Všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu a vzorne si plnili svoje povinnosti, ďakujem.
text_ MK

• Výlet ako odmena za zber papiera
žiaci sa rozprávali, hrali sa, jedli, niektorí aj zaspali. Zažili cestu horskými
železničnými tunelmi. Cez okienka
vlaku pozorovali pohoria Vtáčnik,
Malá a Veľká Fatra. V Martine
navštívili Múzeum Andreja Kmeťa a
Etnografické múzeum, odkiaľ si priniesli nezabudnuteľné zážitky. Celý
deň ich sprevádzalo krásne slnečné
počasie, ktoré sa na spiatočnej ceste
premenilo na silný dážď. Ten našťastie
prežili v suchu vo vlaku.
text_ Z. Šútorová - foto_ MG

Dňa 18.6.2009 sa žiaci V. triedy
zúčastnili školského výletu na chatu
Ondrej v Partizánskom. Výlet bol odmenou za 1. miesto v zbere papiera.
Spolu nazbierali 1 924 kg.
Žiaci si počas hodinovej pešej túry
na chatu Ondrej pochutnali na lesných
jahodách, našli bedľu jedlú a malé
bezstavovce. Zopakovali si zásady

vhodného správania v prírode.
Na veľkej priestrannej lúke si
zašportovali – zahrali futbal, volejbal.
No a k výletu patrila aj opekačka.
Domov prišli trošku unavení, ale
spokojní, že prežili krásne júnové
doobedie v prírode.
Z. Šútorová

• Skačianski žiaci prvýkrát
v novom SND
Nevšedný darček v podobe umeleckého zážitku dostali ku Dňu detí
žiaci V. – VIII. triedy. 1. júna 2009
sa totiž vybrali do Bratislavy na divadelné predstavenie. Navštívili novú
budovu SND, kde si pozreli tanečný
muzikál v dvoch dejstvách pod názvom Popolvár v réžii Jána Ďurovčíka.
Na doskách v priestoroch Baletu
žiaci uvideli v rozprávkovom príbehu
Popolvára, ktorý sa dostal medzi tan-

cujúce rozprávkové víly takmer až
do súčasného sveta za zvukov symfonického orchestra, džezu, rock and
rollu, popu a dokonca aj rytmov hip
hopu. Skromný a chudobný Popolvár
si nakoniec vytancoval princeznú i
kráľovstvo, lebo ako v každej rozprávke i tu nakoniec zvíťazila láska.
Martina Gašparovičová
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• Jún plný zážitkov
Dňa 17.6.2009 sa v MŠ
uskutočnilo dopoludnie strávené
spoločne s rodičmi. Deti predviedli
pásmo cvičení a hier. Po edukačnej
aktivi- te ich čakala opekačka, na ktorú
sa nesmierne tešili. Pochutnávali si na
vlastnoručne opečených špekáčikoch
a slaninke.
Ďalšia akcia sa niesla v znamení
ešte väčšej radosti detí. 24.6.2009 sme
sa spolu s rodičmi vybrali na výlet do
Piešťan. Absolvovali sme krásnu plavbu loďou, z ktorej sme kŕmili labute
a čajky. Videli sme Ostrov vtákov. Z
rozžiarených očiek detí bolo vidieť, že
prežívajú niečo krásne. Po zakotvení
lode v prístave sme mali naplánovanú
prehliadku mesta žltým vláčikom,
ktorú nám však prekazila búrka a

Otváranie detského ihriska pre MŠ ...
dážď, takže sme ju absolvovali s
dáždnikmi a pršiplášťami pešo. Ale aj
táto situácia našim deťom nepokazila
náladu.
Na záver školského roka 26.6.2009
sme sa spoločne rozlúčili s našimi
predškolákmi. Táto rozlúčka bola
spojená s otvorením detského ihriska
v areáli ZŠ s MŠ Skačany. Riaditeľka

Na výlete v Piešťanoch ...

školy Mária Krajčová vo svojom
príhovore poďakovala obci na čele so
starostom, všetkým sponzorom, ktorí
poskytli zeleň, pracovníkom školy aj
rodičom za brigády a všetkým, ktorí
sa podieľali na tom, aby mohlo byť
detské ihrisko čím skôr využívané.
Deti privítali hostí a rodičov piesňami
a pásmom básní. Po skončení pro-

gramu starosta obce Ladislav Struhár
slávnostne prestrihol pásku a oficiálne
tak detské ihrisko otvoril. Rodičia pripravili deťom prekvapenie v podobe
veľkej rozlúčkovej torty, na ktorej boli
mená všetkých detí. Nechýbalo ani
detské šampanské a sladkosti.

budúcnosti?
Ak chceme dobre obstáť na
súťažiach, technika musí byť kvalitná.
Stará sa už opravovať nevyplatí, a tak
vďaka pochopeniu obce, ktorá na tento účel vyčlenila vo svojom rozpočte
príspevok, máme objednanú novú.
Ešte v tomto roku by sme sa chceli s
ňou zúčastniť na súťaži.
Aké máte plány do budúcnosti?
Naše mužstvo je stabilné, v tomto
zložení fungujeme od r. 2000 a dúfame, že nám to ešte dlho vydrží.
Sme dobrý kolektív, a keď je dobrý
kolektív, dajú sa s ním dosiahnuť
dobré výsledky. „Ďakujem všetkým
členom družstva za výborný výkon na
obidvoch súťažiach a za zodpovedný
prístup k tréningom, vďaka ktorým

môžeme dosahovať také výsledky,“
uviedol veliteľ M. Makva ml.
Máme podporu funkcionárov
Dobrovoľného hasičského zboru i samosprávy. Im ďakujeme za príspevok
na techniku a sponzorom za nové dresy. Prispeli nám na ne: Šujan - záhradné centrum Skačany, Reštaurácia U
Puterku Veľké Bielice, HAS komplex,
s.r.o. Veľké Bielice, Tibor Mališka
– STAVIVÁ – Partizánske, Autodoprava Jana Pilátová.
Po okresnej súťaži prejavili záujem aj ženy, možno sa do budúcnosti
podarí vytvoriť aj mužstvo žien.
M. Makvovi a P. Zuzulovi ďakujem
za rozhovor a celému družstvu za
vzornú reprezentáciu obce.
A. Beňačková

Jana Ďatelinková

• Základom úspechu je dobrý kolektív
Po úspešnom umiestnení na
okresnej súťaži naši hasiči postúpili na
krajskú súťaž, kde sa medzi mužstvami
približne rovnakej úrovne umiestnili
na 5. mieste, ale medzi prvým a piatym mužstvom bol rozdiel iba 5,4s. A
tak som oslovila chlapcov, aby našim
čitateľom čosi prezradili z hasičskej
kuchyne, kde sa tieto úspechy pripravujú. Moje pozvanie prijali Marián
Makva ml. a Patrik Zuzula.
Ako sa pripravujete na súťaže?
Trénujeme celý rok. V zime a za
nepriaznivého počasia v telocvični
a posilňovni základnej školy, inak
každú sobotu na futbalovom ihrisku
v Skačanoch. Pred okresnou súťažou
sme absolvovali kondičnú prípravu
- šprint po schodoch vo výškovej bu-

dove v Partizánskom. Okrem šprintu,
na ktorom sú založené obidve súťažné
disciplíny – vodný útok aj štafeta,
posilňujeme nohy, ale zahráme si aj
futbal. Snažíme sa byť stále v tempe.
Akou technikou ste vybavení?
Je dostačujúca na súťaže s takými
silnými mužstvami?
Na okresnú súťaž sme išli so starou
PS 12 s obavami, či nám vydrží. Naše
obavy sa naplnili, mašina sa pokazila.
Aby sme získali prvenstvo, veľmi nám
pomohla štafeta. Na krajskú súťaž
sme si požičali hasičské čerpadlo
od Dobrovoľného hasičského zboru
Veľké Chlievany, ktorý nám poskytol
aj svoje priestory, takže pred krajskou
súťažou sme trénovali tam.
Ako to vyzerá s technikou do

• Krajská súťaž hasičov v Dohňanoch 11.7.2009
Každé dva roky sa koná krajské
kolo pripravenosti DHZ v hasičskom
športe. Trenčiansky krajský výbor
DHZ pripravil túto súťaž v sobotu
11.7.2009 v obci Dohňany okr.
Púchov.
I keď ráno súťažiacich vítala
zamračená obloha a studené počasie,
na chuti a odhodlanosti to súťažným
družstvám neubralo.
Na previerkach sa zúčastnili víťazi
z deviatich okresov Trenčianskeho
kraja v kategóriách ženy a muži. V
mužskej kategórii sa za okres Partizánske zúčastnilo družstvo z našej
obce v zložení:
veliteľ: Peter Gális
strojník: Peter Ďuriš

sanie č. 6: Marián Makva ml.
sanie č. 5: Martin Struhár
dopravné ved. č. 4: Marek Ďuriš
rozdeľovač č. 3: Peter Šúdik
útok č. 2: Marek Krkoška
útok č. 1: Patrik Zuzula
útok č. 7: Michal Krkoška
Súťažilo sa v 2 disciplínach – vodný útok a štafeta 8x50m. Opäť sa potvrdilo „ťažko na cvičisku, ľahko na
bojisku“. Po celoročnom tvrdom tréningu sa naše družstvo umiestnilo na
5. mieste. Gratulujeme, ďakujeme za
vzornú reprezentáciu obce a veríme,
že sa našim hasičom bude dariť aj v
ďalších ročníkoch.
foto_ text_ Emil Ďuriš

Príprava na štafetu ...
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